
             

 

       Agenda 

 

Datum     Activiteit     Opmerking   

23 mei     foto Koch 

26 en 27 mei    Hemelvaart     Vrij! 

31 mei     Sportdag klas 5-6    Klas 1-4 vrij! 

2 juni      Klassenouderoverleg 

3 juni      Pinksterfeest    Vrij om 12:50u 

    

 

 

  Minstreel 

 

      Dinsdag 10 mei 2022                                                                                   Week 19 

 

 



 

 

 

Algemeen 
 

Van de administratie 

Volgende week dinsdag, 17 mei, ben ik de hele dag in Deventer 

voor de ICT- coördinatorendag. De Minstreel zal dan woensdag 

uit worden gebracht. 

 

Groetjes, Rosa 

 

Luizencontrole 

Aanstaande vrijdag is er luizencontrole op school.  

Wilt u eraan denken om de kinderen geen gel in de haren te doen? 

 

Alvast bedankt voor de medewerking! 

 

 

 

Week van de teek 

Van 25 tot 29 april was het weer de Week van de Teek. Het is goed om meer te weten over 

de risico’s en het voorkomen van tekenbeten.  

Kijk op https://www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme voor informatie en voorlichtingsmateriaal. 

Ook op de website van GGD Twente is er praktische informatie te vinden over teken: 

https://www.ggdtwente.nl/publiek/leefomgeving/tekenbeten-wat-kun-je-er-tegen-doen 

Bescherm je tegen teken! 

Met mooi weer gaan we meer naar buiten. Wist je dat 30% van de tekenbeten binnen de 

bebouwde kom wordt opgelopen? Nu het warmer wordt, zijn de teken actiever. 

Teken leven laag bij de grond. Ze zitten in struiken, tussen afgevallen bladeren in hoog gras. 

Van een tekenbeet kun je ziek worden. Probeer daarom een tekenbeet te voorkomen! Kijk 

op https://www.rivm.nl/tekenbeten-en-lyme voor meer informatie. 

Hoe voorkom je een tekenbeet? 

Blijf zo veel mogelijk op de paden als je gaat wandelen. 

Pas op met spelen in de bosjes of hoog gras. Je kunt je 

beschermen door dichte schoenen en een lange broek te 

dragen. Controleer het lichaam en de kleren van je 

kinderen en jezelf regelmatig op teken. Bij kleine kinderen 

zitten teken vaak achter de oren of in de nek. 

Zie de bijlage voor meer informatie. 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

Van de Handwerkjuf 

 
Hieronder ziet u een paar foto’s van klas 1 tijdens de handwerkles.  

Ze zijn bezig met de technieken borduren en breien. 

 

 
Yvon 

   

 

 

 

 



   

 

 

Van de kleuters 

 

Na een heerlijke time-out zijn we dan nu toch echt 

aan de laatste schoolweken begonnen.  

Een aantal oudste kinderen worden nog ‘getest’ en 

daarna nodig ik de desbetreffende ouders via de 

mail uit voor een oudergesprek. Graag z.s.m. 

reageren of het uitkomt of niet dan kan ik de 

planning indien nodig nog veranderen. 

 

Bij voorbaat dank! 

 

Juf Ellen 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Van klas 1-2 

 

Klas 1 en 2 

Wat fijn alle vrolijke koppies weer op school te hebben. 

Allemaal een kleurtje in het gezicht en toch ook weer 

een centimeter gegroeid! Ze worden groot! We gaan 

richting het einde van het schooljaar… 

 

 

 

 

 

klas 1 

Wat lezen de kinderen goed! We leren nu het 

meervoud van woorden lezen;  

zus, zussen- hak, hakken- som, sommen- hek, hekken.  

Een korte klinker, voor twee medeklinkers, klinkt kort! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klas 2 

We gaan weer verder met de tafels! Kennen ze 

een tafel dan mogen ze deze laten horen! De 

tafel van 1,2,3,4,5,6 en 10 moeten ze voor de 

zomervakantie kunnen dromen... en daar 

hebben we soms jullie hulp wel bij nodig ouders... 
 

 Juf Els, juf Kim en juf Ilse 

 

 



 

 

 

 Van klas 3-4 
 

De komende 5 weken heeft de klas op maandag een bijzondere 

les van een  kinderfysiotherapeute: “Zit met Pit”. 

Kinderen groeien op in een tijd waarin schermpjes een 

onlosmakelijk onderdeel geworden van hun leven. Met deze 

lessenserie leren kinderen alles over gezond gedrag rondom 

beeldschermgebruik. Ze worden hierbij aangemoedigd door het 

stripfiguurtje Pietje Pit. De klas gaat actief aan de slag 

met oefeningen, spelletjes, energizers en opdrachten waarbij de 

klas letterlijk in beweging komt 

 Aan bod komen: 

• Zithouding  

• Schermtijd  

• Mediawijsheid  

• Meubilair  

• Gezond schermgebruik 

  

De kinderen hebben een interviewformulier meegekregen waarop ze een huisgenoot vragen 

stellen over hun mediagebruik. Dit formulier graag uiterlijk vrijdag weer mee teruggeven naar 

school. 

 

De komende weken gaan we aan de slag met de periode over “Van graan tot brood” en de 

boerderij. 

Mochten jullie nog suggesties hebben waar we een boerenbedrijf kunnen bezoeken, dan  

horen we dat graag. 

 

Juf Dorine en meester Peter  

 

 

Van klas 5-6 
 

Op dinsdag heeft de klas Engels. 

Op dinsdag 17 mei heeft de klas een 

toets over het werkwoord  to HAVE én 

over voorzetsels. 

 

Willen jullie je kind hieraan helpen 

herinneren? 

 

 

 

Meester John, juf Els en Miss Dorine 

 

  



 

 

 

 


